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Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 7h00 (sete 
horas), estiveram reunidos nas dependências da sede do Instituto Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, situada à Rua 38, n°460-E 
Jardim Floriza, nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, os membros do Conselho 
Previdenciário do SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº. 187 de 06 de junho de 
2018, conforme lista de presença anexa à presente ata. Registra-se além dos 
membros do conselho, a presença do Sr. Heliton Luiz de Oliveira, Diretor Executivo 
do SERRAPREV. Aberta a reunião a Presidente do Conselho, Senhora Letícia 
Graziella Teixeira Nunes, apresentou a pauta do dia, sendo: 1) Análise do Balancete 
do mês de abril/2019, 2) Licitação-Assessoria, 3) Acúmulo de Férias do Diretor do 
Instituto, 4) – Viagens e 5) Palestra. Seguindo, a senhora presidente passou a palavra 
ao senhor Heliton, que passou apresentar os resultados do Balancete do mês de abril, 
da seguinte forma: Receita no valor de R$ 1.928.381,14 (um milhão, novecentos e 
vinte e oito mil e trezentos e oitenta e um reais e quatorze centavos) e despesas 
empenhadas e liquidadas no valor de R$ 1.107.430,48 (um milhão, cento e sete mil e 
quatrocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos). Verificou-se que no mês de 
abril/2019 o saldo financeiro passou a ser de R$. 100.132.651,54 (cem milhões, cento 
e trinta e dois mil e seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). 
Ato seguinte, o balancete foi submetido à apreciação do Conselho sendo aprovado à 
unanimidade pelos seus membros. Na sequência, como segunda pauta da reunião, 
cujo tema foi a Licitação para Assessoria do Instituto, o Diretor informou aos 
conselheiros que em sessão plenária do dia 28/05/2019, por maioria, os Conselheiros 
do TCE/MT, autorizou a execução do Contrato, oriundo da Ata de Registro de Preços 
nº 001/2017 do CONSPREV, o que no seu entendimento haveria então a 
possibilidade, nesse momento, de aderir àquela ATA. Colocado em discussão, o 
Conselheiro Caio Garcia manifestou pela manutenção do seguimento processual 
relativo à Licitação que já estava em andamento, cuja abertura se daria em 07 de 
junho de 2019 e que, concomitantemente, fossem dadas as providências no sentido 
de adiantar os procedimentos administrativos legais para uma eventual Adesão à 
referida ATA, a depender do resultado da Licitação, cuja manifestação foi seguida à 
unanimidade pelos demais Conselheiros presentes à reunião. Ato seguinte o senhor 
Helilton apresentou um levantamento elaborado pelo Departamento de Pessoal do 
município, demonstrando que o mesmo possuía um acúmulo de 05 (cinco) períodos 
aquisitivos de férias a usufruir, sobre o qual o mesmo solicitou qual o entendimento 
dos conselheiros acerca do fato, uma vez que mesmo ele saindo imediatamente para 
gozo dessas férias, não haveria cobertura temporal do seu mandato que se encerra 
no final de julho do corrente ano. Após a discussão sobre a matéria, restou acordado 
que o Conselho buscaria um parecer jurídico orientativo junto à procuradoria do 
município, para, em seguida, se manifestar quanto aos procedimentos a serem dados. 
Seguindo, o Diretor discorreu sobre a importância dos conteúdos previdenciários 
apresentados nas palestras e visitas em que o mesmo, acompanho de membros do 



Comitê de Investimento participaram no município de Alta Floresta-MT e ainda, em 
São Paulo-Capital. Por fim, foi informado pelo senhor Heliton que as 19h00 do 
dia19/06/2019, o SERRAPREV em parceria com o SSERP, promoverão uma 
PALESTRA PREVIDENCIÁRIA SOCIAL, que tratará do Tema: “REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA E O SERVIDOR PÚBLICO”, que será ministrado pelo Advogado e 
Palestrante Bruno de Sá Freire Martins, cuja local será no auditório do Teatro do 
Centro Cultural de Tangará da Serra, no que o senhor Diretor solicitou o engajamento 
de todos os conselheiros para, além da sua participação, também promoverem a 
divulgação do evento junto aos demais segurados. Assim, esgotada a pauta da 
reunião, e por não haver nada mais a ser tratado, sem nenhuma manifestação 
adicional, no que a Presidente do Conselho deu por encerrada a sessão, cuja ata foi 
lavra por mim _________________(Edirson José Oliveira), e será encaminhada via 
e-mail a todos os assinantes da lista de presença desta sessão, e ainda,  publicada 
no site do Instituto. 

 


